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அமெரிக்க்காவும் வட மக்காரிரிய்காவும் சிங்கப்பூரில
ஒரு உடன்ன்ப்காட்ாட்டட எட்டுகின்றன

By Ben McGrath,      12 June 2018

அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி மதஜனானஜனாலட டரம்ப்பும் வத மகஜனாரிய

தலைவர் கிம்  ஜஜஜனாங-உன்னும் இருஇருநஜனாடுகளது தலைவர்களுக்க
இலதயிைஜனான முதன்முதைஜனான உச்சிெஜனாஇருநஜனாடடிற்கஜனாக சிஙகப்பூரில
இன்று கஜனாலை சந்தித்துக் மகஜனாண்தனர்.  மகஜனாரிய தீபகற்பத்தில
அலெதிலய  ஜஇருநஜனாக்கிய இருநதவடிக்லகயஜனாக இது புகழப்படுகின்ற
அ ஜத ஜவலளயில,  இவர்களுக்க இலதயில
எடதப்படடிருப்பதஜனாகக் கூறப்படும் உதன்பஜனாடு என்னவஜனாய
இருந்த ஜபஜனாதிலும்,  ஆசிய-பசிபிக்கின் கீழலெந்த பதடதஙகள
கூர்லெயலதய ெடடு ஜெ இருக்கின்றன.

ஒரு “மிக ஜஇருநர்த்தியஜனான திறம்படத” ஆவணம் என்று அமெரிக்க

ஜனஜனாதிபதி அலழத்த ஒன்றில கிம் ெற்றும் டரம்ப்
லகமயழுத்திடததன் பின்னர்,  டரம்ப்,  வத மகஜனாரியத் தலைவர்
வஜனாஷிஙதனுக்க விஜயம் மசயய நிச்சயெஜனாக “அலழப்பு
விடுக்க”ப்  ஜபஜனாவதஜனாக மதரிவித்தஜனார். இந்த ஆவணம் விலரவில
மவளியிதப்பதவிருந்தது.

டரம்ப்பும் கிம்மும் மசந் ஜதஜனா செந்தோஸஜனா தீவில உளள ஆதம்பர
Capella   ஜோஜனாடதலில உளளூர்  ஜஇருநரப்படி கஜனாலை 9  ெணிக்க
சந்தித்தனர். சிஙகப்பூர் அரசஜனாஙகம் இந்த இதத்லத கிடதத்தடத
ஒரு இரஜனாணுவெயெஜனாக்கப்படத ெண்தைம்  ஜபஜனால
ெஜனாற்றியிருந்தது.  இருவரும்,  அவர்களது
மெஜனாழிமபயர்ப்பஜனாளர்கள ெடடும் உதனிருக்க,
ஒருவருக்மகஜனாருவர்  ஜஇருநரடியஜனாக,  கிடதத்தடத 50  நிமிதஙகள
 ஜபசிக் மகஜனாண்தனர்.

முன்னதஜனாக டரம்ப், விதயஙகள உதனடியஜனாக அமெரிக்கஜனா

நிலனத்ததிலசயில இருநதக்கஜனாது  ஜபஜனாகெஜனாயின் முதல
நிமிதத்தி ஜை ஜய  ஜபச்சுவஜனார்த்லதயிலிருந்து மவளிஇருநதப்பு
மசயவதற்க மிரடதல விடுத்திருந்தஜனார்.  ஆயினும்,  டரம்ப்பும்
கிம்மும் சந்தித்து லககலளக் கலுக்கிக் மகஜனாண்ததன் பின்னர்
அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி மதரிவித்தஜனார்:  “இருநஜனாம் ஒரு ெகத்தஜனான
 ஜபச்சுவஜனார்த்லதயில ஈடுபதவிருக்கி ஜறஜனாம், அது மபரும் மவற்றி
மபறும் என்று நிலனக்கி ஜறன்.  அது என் கவுரவம்.  இருநஜனாம் ஒரு
மிக அருலெயஜனான உறலவ ஏற்படுத்திக் மகஜனாளளவிருக்கி ஜறஜனாம்,
அதில எனக்க எந்த சந் ஜதகமுமிலலை.”

கிம்மும் இ ஜத ஜபஜனான்ற வீறுமகஜனாண்த மெஜனாழியில பதிைளித்தஜனார்:
“பலழய சஙகிலிகளும் இருநலதமுலறகளும் இருநெது முன் ஜனஜனாக்கிய
பஜனாலதயில முடடுக்கடலதகளஜனாக  ஜவலை மசயதன,  ஆனஜனால
அவற்லற இருநஜனாம் மவற்றி கண்டு இன்று இங ஜக
வந்திருக்கி ஜறஜனாம்.”

ஆரம்ப  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகளுக்கப் பின்னர் அவர்களது
நிலைப்பஜனாடுகளில எந்த ெஜனாற்றமும் ஏற்படடிருக்கவிலலை

என்பது மதரிந்தது, இருவரும் “அருலெயஜனான உறவு உணர்வு”

மகஜனாண்டிருந்ததஜனாக டரம்ப் அறிவித்தஜனார்.  அவரவரது
ஆ ஜைஜனாசகர்களும் பஙகமபற்ற  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகளுக்க
அவர்கள முன்இருநகர்ந்தனர்.

அமெரிக்க பிரதிநிதிகள கழுவில மவளியுறவுச் மசயைரஜனான
லெக் மபஜனாம்பி ஜயஜனா,   ஜதசியப் பஜனாதுகஜனாப்பு ஆ ஜைஜனாசகரஜனான
 ஜஜஜனான்  ஜபஜனாலதன் ெற்றும் டரம்ப்பின் அலுவைர் தலைவரஜனான
 ஜஜஜனான் மகலலி ஆகி ஜயஜனாரும் இதம்மபற்றிருந்தனர்.
உச்சிெஜனாஇருநஜனாடடிற்க முன்வந்த  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகளில மகலலி ஒரு
முன்னணிப் பஜனாத்திரம் வகித்ததஜனாகக் கூறப்படுகிறது.

கிம் உதன் வத மகஜனாரியஜனாவின் மவளியுறவு அலெச்சரஜனான ரி
 ஜயஜனாங- ஜோஜனா,  சர்வ ஜதச விவகஜனாரஙகளுக்கஜனான துலணத்
தலைவர் ரி சு- ஜயஜனாங,  ெற்றும் மதஜனாழிைஜனாளர்கள கடசியின்
லெயக் கமிடடியின் துலணத் தலைவரஜனான கிங  ஜயஜனாங- ஜசஜனால
—இவர் இரண்டு வஜனாரஙகளுக்க முன்பஜனாக டரம்ப்லப

வஜனாஷிஙதனில சந்தித்திருந்தஜனார்— ஆகி ஜயஜனார் இருந்தனர்.

பின்னதஜனாக,  இரண்டு தரப்பும் ஒரு  ஜவலை ஜஇருநர ெதிய உணவு
முழுவதுெஜனாக  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகலளத் மதஜனாதர்ந்தன.  இரவு 8
ெணிக்க அமெரிக்கஜனாவுக்க கிளம்புவதற்க முன்பஜனாக ெஜனாலை
சுெஜனார் 4  ெணியளவில டரம்ப் பத்திரிலகயஜனாளர்கலளச்
சந்தித்துப்  ஜபசவிருந்தஜனார்,  கிம் பிற்பகல 2  ெணிக்க
சிஙகப்பூரில இருந்து கிளம்ப ஆயத்தெஜனாயிருந்ததஜனாக அமெரிக்க
ஊதஙகள மதரிவித்தன.

மவளலள ெஜனாளிலக மவளியிடத ஒரு சிறு அறிக்லகயின் பகதி
ஒன்று இவ்வஜனாறு மதரிவித்தது:  “அமெரிக்கஜனாவுக்கம் வத
மகஜனாரியஜனாவுக்கம் இலதயிைஜனான  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகள
இருநலதமபறுகின்றன,  அலவ எதிர்பஜனார்த்தலத விதவும் துரித
 ஜவகத்தில முன் ஜனறியிருக்கின்றன.”

திடதமிதப்படத ஒரு கூடடு மசயதிக்கறிப்பிற்கஜனான மெஜனாழிலய
இறுதி மசயவதற்கஜனாக,   ஜஇருநற்று,  மதன் மகஜனாரியஜனாவுக்கஜனான
முன்னஜனாள அமெரிக்கத் தூதரும் இப் ஜபஜனாது
பிலிப்லபன் செந்தோஸபைன்ஸுக்கஜனான தூதரஜனாக இருப்பவருெஜனான
அமெரிக்கஜனாவின் சுங கிம்,  அமெரிக்க விவகஜனாரஙகளுக்கஜனான
 ஜபச்சுவஜனார்த்லதகளுக்க தலைலெயில இருக்கம் வத
மகஜனாரியஜனாவின் சஜனான்-ோ-ஹூய உதன் சந்தித்துப்  ஜபசியிருந்தஜனார்.
 ஜபச்சுவஜனார்த்லதகளுக்கப் பரிச்சயெஜனான அமெரிக்க அதிகஜனாரி
ஒருவர் நியூ ஜயஜனார்க் லதம் செந்தோஸபைன்ஸுக்க அளித்திருந்த தகவலின் படி,
அணுஆயுதெய அகற்றம்,  வத மகஜனாரியஜனாவுக்கஜனான பஜனாதுகஜனாப்பு
உத்தரவஜனாதஙகள,  ெற்றும் இரண்டு தரப்புகளும்
எடுக்கவிருக்கம் இருநதவடிக்லககள ஆகிய மூன்று பகதிகலள
அந்த அறிக்லக மகஜனாண்டிருக்கம்.

1- US and North Korea strike a deal in Singapore 



இந்த சந்திப்பு கறித்த ஒரு சஜனாதகெஜனான கருத்து அலைலய

சுழை விடுவதற்கஜனாக இரண்டு தரப்புகளும்  ஜஇருநற்று  ஜவலை
மசயதன.  சிஙகப்பூரின் பிரதெரஜனான லீ ஹீசியன் லூங -இதம்
டரம்ப் மதரிவித்தஜனார்:  “இருநஜனாலள கறிப்பஜனாக இருநஜனாஙகள ஒரு மிக
முக்கியெஜனான சந்திப்லபக் மகஜனாண்டிருக்கி ஜறஜனாம்.  விதயஙகள
மிக இருநலை முலறயில மசலலும் என்று இருநஜனான் நிலனக்கி ஜறன்.”
இந்த  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகள கறித்து எதுவும் மதரிவிக்கவிலலை
என்ற கவலையில இருந்து வந்திருக்கின்ற ஜப்பஜனானிய பிரதெர்
சின் ஜசஜனா அ ஜப,  ெற்றும் மதன் மகஜனாரியஜனாவின் ஜனஜனாதிபதி மூன்
 ஜஜ-இன் ஆகி ஜயஜனாருக்கம் அமெரிக்க ஜனஜனாதிபதி
மதஜனாலை ஜபசியில அலழத்துப்  ஜபசினஜனார்.

மபஜனாம்பி ஜயஜனா மசயதியஜனாளர்களிதம் கூறுலகயில,  “இதற்க

முன்னர் அமெரிக்கஜனா அளிக்க விரும்பியிருந்தவற்றில இருந்து

.....  ெஜனாறுபடததும் தனித்துவெஜனானதுெஜனான பஜனாதுகஜனாப்பு
உத்தரவஜனாதஙகலள  ஜெற்மகஜனாளவதற்க” அமெரிக்கஜனா
ஆயத்தெஜனாயிருப்பதஜனாக மதரிவித்தஜனார்.  அவர் அதற்க  ஜெல
எதலனயும் விளக்கிக் கூறவிலலை.

வத மகஜனாரியஜனாவின் மகஜனாரிய லெய மசயதி முகலெ
கூறுலகயில,  ”ெஜனாறிய சகஜனாப்தத்திற்க ஏற்ப” தீபகற்பத்தின்

அணுஆயுதஅகற்றம் ெற்றும் “பரஸ்பர கவலைக்கரிய” ஏலனய

பிரச்சிலனகள மதஜனாதர்பஜனாக “மகஜனாரிய தீபகற்பத்தில ஒரு
நிரந்தரெஜனான ெற்றும் தஜனாக்கப்பிடிக்கக் கூடிய அலெதிகஜனாக்கம்
மபஜனாறிமுலற” ஒன்லற கடடிமயழுப்புவது சம்பந்தெஜனான “விரிந்து
பரந்த ெற்றும் ஆழெஜனான கண் ஜணஜனாடதஙகலள”  இந்த

உச்சிெஜனாஇருநஜனாடு பரிவர்த்தலன மசயது மகஜனாளளும், என்று

மதரிவித்தது.

இந்த  ஜபச்சுவஜனார்த்லதகளுக்க சீனஜனா சம்பிரதஜனாயெஜனான ஆதரலவ
 ஜஇருநற்று மதரிவித்தது.  அதன் மவளியுறவு அலெச்சக
மசயதித்மதஜனாதர்பஜனாளரஜனான மஜங ங் ஷபைன்ஸுவஜனாங மதரிவித்தஜனார்: “இந்த

சந்திப்பு சஜனாதகெஜனான விலளவுகளுக்க இடடுச் மசலலும் என்றும்

மகஜனாரிய தீபகற்பத்தின் அணுெயெஜனாக்கல அகற்றத்திற்கம் ஒரு
அரசியல தீர்வுக்கம் பஙகளிப்பு மசயயும் என்றும் சீனஜனா
உண்லெயஜனாக இருநம்புகிறது.”

ஆயினும்,  இலவ எதுமவஜனான்று ஜெ,  ஒரு அலெதியஜனான முடிவு
மதஜனாடுதூரத்தில இருப்பதன் அர்த்தெஜனாக இலலை.  அலனத்து
தரப்புகளு ஜெ “மகஜனாரிய தீபகற்பத்தின் அணுெயெஜனாக்கல
அகற்றத்திற்க”  அலழப்பு விடுத்த ஜபஜனாதிலும்,  அவற்றின்
அர்த்தம் மவவ் ஜவறஜனாய இருக்கிறது. வதமகஜனாரியஜனாவும் சீனஜனாவும்
மதன் மகஜனாரியஜனாவில அமெரிக்க துருப்புகள ெற்றும் ஆயுதப்
பலதகளஜனால பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரஙகள ெற்றும்
உபகரணஙகளில ஒரு கலறப்லப  ஜகஜனாரும் என்று
எதிர்பஜனார்க்கப்படுகிறது.  அமெரிக்கஜனாலவப் மபஜனாறுத்தவலர,
 ஜபஜனாருக்கஜனான தயஜனாரிப்பில சீனஜனாலவத் தனிலெப்படுத்துவ ஜத
அதன்  ஜஇருநஜனாக்கெஜனாய இருக்கிறது.

பை தசஜனாப்தஙகளஜனாய,  வத மகஜனாரிய அச்சுறுத்தைஜனாக
மசஜனாலைப்படதலத,  ஆசிய-பசிபிக்கில தனது இரஜனாணுவப்
பிரசன்னத்லத அதிகப்படுத்துவதற் ஜக அமெரிக்கஜனா, பயன்படுத்தி
வந்திருக்கிறது.  ஒபஜனாெஜனா நிர்வஜனாகத்தின் “ஆசியஜனாலவ  ஜஇருநஜனாக்கிய
திருப்பம்” ெற்றும் இப் ஜபஜனாது டரம்ப்பின் சீனஜனாவுக்க எதிரஜனான
வர்த்தகப்  ஜபஜனார் இருநதவடிக்லககள ஆகியவற்றின் மூைெஜனாக, சீனஜனா

மீது —ஒரு மபஜனாருளஜனாதஜனார சக்தியஜனாக அதன் வளர்ச்சி

அமெரிக்கஜனாவஜனால ஏற்றுக்மகஜனாளள முடியஜனாததஜனாக உளளது—

நிதிரீதியஜனான ெற்றும் இரஜனாணுவரீதியஜனான அழுத்தத்லத
அமெரிக்கஜனா மசலுத்தி வந்திருக்கிறது.

ஒன்று அமெரிக்கஜனாவின் சுற்றுவடதத்திற்கள இருநகர்ந்து வித

 ஜவண்டும், இலலை ஜயல, சீனஜனாவிற்க எதிரஜனான அமெரிக்கஜனாவின்
 ஜபஜனார் முலனப்பில முதல பலியஜனாக முற்றுமுதல அழிலவ
சந்திக்க  ஜவண்டும் என்ற மதரிலவ வத மகஜனாரியஜனாவுக்க டரம்ப்
நிர்வஜனாகம் மகஜனாடுத்திருப்பதஜனாகத் மதரிகிறது.

“மகஜனாரிய தீபகற்பத்தின் முழுலெயஜனான ெற்றும் சரிபஜனார்க்கத்தக்க
அணுஆயுதெயெஜனாக்கல அகற்ற ஜெ அமெரிக்கஜனா இறுதியஜனாக
ஏற்றுக் மகஜனாளளத்தக்க ஒ ஜர முடிவஜனாக இருக்கம்”  என்பலத
மபஜனாம்பி ஜயஜனா மீண்டும் வலியுறுத்தினஜனார்.  முழுலெயஜனான,
சரிபஜனார்க்கத்தக்க, திரும்பவியைஜனாத அணுெய அகற்றம் என்பதன்
சுருக்கெஜனான CVID  என்பலதக் கறிப்பிடடு அதில 'V'

[சரிபஜனார்க்கத்தக்க என்பது] முக்கியெஜனானது என்பலத அவர்

வலியுறுத்தினஜனார்.  “ஒ ஜர ஒருமுலற தஜனான் அது [சரிபஜனார்ப்பு]

இருநதக்கம்,  அது துரிதெஜனாக  ஜெற்மகஜனாளளப்படும்” என்று
மதரிவித்த அவர்,  அது இருநலதமபறும் வலரயில வத மகஜனாரியஜனா
மீதஜனான முதக்கம் தலதகள மதஜனாதர்ந்து அெலில இருக்கம்
என்பலதயும்  ஜசர்த்துக் மகஜனாண்தஜனார்.

சி ஜயஜனாலில இருந்து  ஜபசிய மதன் மகஜனாரியஜனாவின் மூன்  ஜஜ-இன்
கருத்து கூறினஜனார்:  “இரண்டு தலைவர்களும் ஒரு மிகப்மபரும்
விதத்தில  ஜபச்சுவஜனார்த்லதக்க துவக்கெளித்திருக்கிறஜனார்கள என்ற
 ஜபஜனாதிலும் கூத, சம்பந்தப்படத பிரச்சிலனகலள முழுலெயஜனாகத்
தீர்ப்பதற்க, ஒரு வருத ஜெஜனா,  இரண்டு வருதஙக ஜளஜனா,  அலைது
அதற்கம் அதிகெஜனாகவும் கூத பிடிக்கக் கூடிய ஒரு நீண்த

நிகழச்சிப் ஜபஜனாக்க இருநெக்க  ஜதலவப்பதக் கூடும்.”

 ஜவறு வஜனார்த்லதகளில மசஜனாலவதஜனானஜனால,  வஜனாஷிஙதனின் ெஜனாறும்
இரஜனாணுவ ெற்றும் புவியரசியல  ஜதலவகளுக்க ஏற்ப,  ஒரு
நீண்த கஜனாைத்திற்க,  அது கஜனாடடும் வலளயஙகளுக்கள
எலைஜனாம் கதித்து மவளிவர வத மகஜனாரியஜனா நிர்ப்பந்திக்கப்படும்.
பி ஜயஜனாஙகியஜனாங உதனஜனான 2007  ஆறு-தரப்பு உதன்பஜனாடடிலனத்
மதஜனாதர்ந்து,  வஜனாஷிஙதன்,  கூடுதைஜனான சரிபஜனார்ப்பு
இருநதவடிக்லககலள ஒருதலைப்படசெஜனாகக்  ஜகஜனாரி,  அந்த
உதன்பஜனாடடிற்கக் கழிபறித்தது.  ஒபஜனாெஜனா நிர்வஜனாகம் சீனஜனாலவச்
சுற்றிவலளக்கம் அதன் பிரச்சஜனாரத்லத மதஜனாதஙகிய செயத்தில
இந்த உதன்பஜனாடலத முற்றிலுெஜனாகக் லகவிடதது.  எந்த புதிய
ஒப்பந்தத்திலும் இருந்து விைகி ஓடுவதற்க அமெரிக்கஜனா
இ ஜத ஜபஜனான்றமதஜனாரு தந்திரத்லதப் பயன்படுத்தக் கூடும்.

இறுதியஜனாக,  வத மகஜனாரியஜனா வஜனாஷிஙதனின்  ஜகஜனாரிக்லககளுக்க
முழுலெயஜனாக அடிமயஜனாற்றி இருநதக்கத் தவறுெஜனானஜனால,
அமெரிக்கஜனாவினஜனால முற்றிலுெஜனாய அழித்மதஜனாழிக்கப்படுகின்ற
அபஜனாயத்திற்க அது முகம்மகஜனாடுக்கம்.  ஒரு உதன்பஜனாடு
எடதப்படுெஜனானஜனால,   ஜஇருநரடியஜனாக சீனஜனாவின் எலலையில ஒரு
அமெரிக்க-ஆதரவு ஏவல அரசின் சஜனாத்தியத்லத —இன்னும்

அமெரிக்க துருப்புகளின் சஜனாத்தியத்லதயும்— அது எழுப்புகிறது.

இரண்டில எதுவஜனாயிருப்பினும் அது அமெரிக்கஜனாவுக்கம்
சீனஜனாவுக்கம் இலதயிைஜனான புவி-மூ ஜைஜனாபஜனாய  ஜெஜனாதலை
தீவிரப்படுத்த ெடடு ஜெ மசயயும்.

2- US and North Korea strike a deal in Singapore 


